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1. hejsan, har ni batterier ? 

2. jag behöver en laddare till min mobil  

3. det är för dyrt 

4. var ligger posten ? 

5. vad heter det här monumentet ? 

6. hur mycket kostar inträdet? 

7. finns det rabatter? 

8. jag är studerande 

9. jag skulle vilja ha 1 hallonpaj och 3 blixtar tack 

10. från vilket land kommer ni? 

11. vi är från Sverige 

12. jag skulle vilja ha beställa en taxi till Eiffeltornet 

13. vad är det där? 

14. har ni inga plastpåsar? 

15. hur mycket kostar de stora vykorten? 

16. finns det inte andra kort? 

17. var det allt? 

18. ursäkta, arbetar ni här? 

19. kan jag hjälpa er? 

20. skulle ni kunna hjälpa mig? 

21. jag är svensk 

22. jag talar franska 

23. jag har läst franska på 

gymnasiet 

24. i vilken klass? 

25. jag arbetar på ett företag som.. 

26. hur gammal är ni? 

27. jag är 27 år 

28. var bor ni? 

29. jag bor i en liten stad 

30. vad heter den? 

31. den lilla staden heter Köping 

32. känner ni till Sverige? 

33. nej, inte alls 

34. jag bor i Stockholm, Sveriges huvudstad 

35. hur mycket är klockan? 

36. klockan är 14.50 

37. hur dags går tåget? 

38. tåget går klockan 07.03 

39. från vilken station? 

40. tåget går från Lyonstationen 

41. är det långt? 

42. nej, det tar 10 minuter från hotellet 

43. jag bor på hotell 

44. på vilket hotell bor du? 

45. jag bor på hotell Jarry 

46. var är det? 

47. det är nära Östra Station 

48. vilken tunnelbana? 

49. det finns två stationer: Östra Station och Vattenslott 

50.  i morgon åker vi till Nice 



51. vi ska till Franska Rivieran 

52. var ligger Clermont-Ferrand? 

53. det ligger i centrum av Frankrike 

54. från vilken stad kommer ni? 

55. jag kommer från La Bourboule 

56. hur länge stannar ni i Nice? 

57. vi stannar i 5 dagar i Nice 

58. var bor ni? 

59. vi bor på Engelsmännens Villa 

60. vad heter................? 

61. var är...................? 

62. hur många/mycket? 

63. varför? 

64. hur dags? 

65. vilken/vilket? 

66. hur då? – på vilket sätt? 

67. när? 

68. var? 

69. vem? 

70. därför att 

71. kanske 

72. ofta 

73. alltid 

74. aldrig 

75. idag 

76. i morgon 

77. i går 

78. om två dagar 

79. för tre dagar sedan 

80. i morse 

81. i kväll 

82. i eftermiddag 

83. senare 

84. tidigare 

85. framför bilen 

86. bakom kyrkan 

87. i parken 

88. mittemot bokhandeln 

89. nära sjukhuset 

90. kan jag hjälpa er? 

91. skulle ni kunna hjälpa mig? 

92. jag vill bara titta lite 

93. jag letar efter en snygg byxa 

94. vilken storlek? 

95. vilka modeller har ni? 

96. vilken färg? 

97. vilken skostorlek? 

98. passar skjortan? 

99. tröjan är för liten 

100. jag skulle vilja ha en större storlek 

 

 



stanna i presens  åka iväg i presens 
     

je   je 
 

tu   tu 
 

il/elle/on   il/elle/on 
 

nous   nous 
 

vous   vous 
 

ils   ils 
 

 

ska, gå, må, åka i presens  ta i presens 
     

je   je 
 

tu   tu 
 

il/elle/on   il/elle/on 
 

nous   nous 
 

vous   vous 
 

ils   ils 
 

 

denna, detta, den här, det här, dessa 
 

 

 

   

 

 

   

 

 chemise denna skjorta  chemisiers dessa blusar 

 garçons dessa pojkar  débardeur detta linne 

 pull denna tröja  casquette denna keps 

 écharpes dessa sjalar  chemisier denna blus 

 ceinture detta bälte  prix detta pris 

 robes dessa klänningar  chaussure denna sko 

 écharpe denna sjal  jupe denna kjol 
 

till, åt från för att hur 

 

 

   

om, ifall jo om efter 

 

 

   

 

1. jag är svensk 

2. de är svenska 

3. bilen är svensk – den är svensk 

4. var är min nyckel? 

5. var är mina nycklar? 


